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BERAADSLAGING NR. 02/26 VAN 5 MAART 2002 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
GECODEERDE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE 
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET “CENTRE DE 
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION” (ULB) EN 
HET STEUNPUNT WAV (KUL) MET HET OOG OP EEN ONDERZOEK NAAR DE 
PROFESSIONELE MOBILITEIT 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 19 februari 2002; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 31 januari 2002; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

Met het oog op een onderzoek naar de professionele mobiliteit wensen het “Centre de 
Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation” (ULB) en het Steunpunt WAV 
(KUL) te beschikken over gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard afkomstig 
uit het datawarehouse-arbeidsmarkt.  
 
Om de representatieve steekproef van sociaal verzekerden op wie de gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard betrekking zullen hebben te kunnen bepalen, verzoeken de 
ULB en de KUL de Kruispuntbank vooreerst om mededeling van geaggregeerde anonieme 
tabellen met betrekking tot de actieve beroepsbevolking. Meer bepaald wordt de 
Kruispuntbank verzocht om, voor elke combinatie van mogelijke waarden van enkele 
sociaal-economische en demografische criteria – met name het gewest van de woonplaats, 
het geslacht, de leeftijdsklasse, het statuut en, in voorkomend geval, de activiteitssector 
van het hoofdberoep en de grootte van de onderneming waar het hoofdberoep wordt 
uitgeoefend – het aantal entiteiten dat op 30 juni 1998 aan de betrokken criteria 
beantwoordde, aan te duiden. 
 
Aan de hand van de geaggregeerde anonieme tabellen kunnen de onderzoekers vervolgens 
het belang van de diverse variabelen achterhalen en de methode preciseren die de 
Kruispuntbank dient te gebruiken bij het trekken van de representatieve steekproef. 
 
Tenslotte deelt de Kruispuntbank aan de onderzoekers, per betrokkene volgende 
(gecodeerde) sociale gegevens van persoonlijke aard mee, voor de periode van 30 juni 
1998 tot het laatste kwartaal waarover in het datawarehouse-arbeidsmarkt informatie 
beschikbaar is : 
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Gegevens met betrekking tot de achtergrondkenmerken: het gewest van de woonplaats, het 
arrondissement van de woonplaats, het geslacht, de leeftijdsklasse, de nationaliteit (Belg, 
niet-Belg met EU-burgerschap of niet-Belg zonder EU-burgerschap) en de socio-
economische positie. 
 
Gegevens met betrekking tot de tewerkstelling: de activiteitssector van het hoofdberoep, de 
grootte van de onderneming waar het hoofdberoep wordt uitgeoefend, het aantal 
verschillende betrekkingen, het al dan niet behoren tot een bijzondere categorie (artiesten, 
seizoensarbeiders,…), het statuut (arbeider, bediende, ambtenaar,…), het arbeidsregime 
(voltijds, deeltijds met vermelding van het percentage, speciaal of onbekend), het deeltijds 
tewerkgesteld zijn met inkomenswaarborg (RVA-statuut), het dagloon (uitgedrukt in 
klassen) en het arbeidsvolume (het aantal dagen gewerkt tijdens het trimester). 
 
Gegevens met betrekking tot de werkgever: het gecodeerd identificatienummer, het al dan 
niet bezitten van meerdere vestigingen, het gewest van de voornaamste vestiging, de 
sector (publiek of privaat) en de categorieën van tewerkgestelde werknemers. 
 
De individuele gegevens worden aan de ULB/KUL meegedeeld, maar op een wijze die de 
eventuele (her)identificatie van de betrokkenen in hoge mate bemoeilijkt. Als 
identificatienummer van de betrokkenen wordt een gecodeerd INSZ gebruikt. De 
geldbedragen worden in klassen uitgedrukt, evenals de leeftijd, nationaliteit en woonplaats. 

 
 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Uit voorzorg dienen de meegedeelde gegevens ondanks hun codering toch als sociale 
gegevens van persoonlijke aard te worden beschouwd. Voor de mededeling is derhalve 
een machtiging van het Toezichtscomité vereist. 
 
De mededeling gebeurt voor een wettelijk doeleinde, met name een onderzoek naar de 
professionele mobiliteit. De meegedeelde gegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter 
zake dienend en niet overmatig. Ze lijken bovendien niet van aard om een 
(her)identificatie van de betrokkenen door de onderzoekers waarschijnlijk te maken: het 
INSZ van de betrokken sociaal verzekerden wordt gecodeerd en de meeste variabelen 
worden in klassen uitgedrukt. 
 
De ULB/KUL zal zich contractueel ertoe verbinden alle mogelijke middelen te zullen inzetten 
om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval is 
het de ULB/KUL verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard. 
 
De ULB/KUL mag de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard 
bewaren zolang hun verwerking noodzakelijk is in het kader van het voormelde onderzoek 
en maximaal tot eind 2003; na deze datum dienen zij te worden vernietigd. 

 
 
Om deze redenen verleent, 
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het Toezichtscomité 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank om aan de ULB/KUL bovenvermelde gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard mee te delen, met het oog op een onderzoek naar de 
professionele mobiliteit. Tussen de Kruispuntbank en de ULB/KUL zal een contract worden 
afgesloten waarin de nodige veiligheidsmaatregelen zullen worden gestipuleerd. 
 
De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mogen door de ULB/KUL 
worden bewaard zolang dit noodzakelijk is in het kader van voormeld onderzoek en maximaal 
tot eind 2003; na deze datum dienen zij te worden vernietigd. 
 
De ULB/KUL zal zich contractueel ertoe verbinden alle mogelijke middelen te zullen inzetten om 
te vermijden dat de identiteit van de betrokken personen zou worden achterhaald. In elk geval is het 
de ULB/KUL verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde 
sociale gegevens van persoonlijke aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale gegevens van 
persoonlijke aard. 
 
De Kruispuntbank zal de gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard slechts meedelen 
nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter 
uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in het bezit werd gesteld van het door de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs 
van de door de ULB/KUL verrichte aangifte van de verwerking voor historische, statistische of 
weten-schappelijke doeleinden. 
 
 
 
 
 F.  Ringelheim     
 Voorzitter 
 


